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Requerenle: Vereodor GUI[HERME MARQUES

PUGL¡ESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino

Assunlo: lnformor o situoçöo dos obros de povimentoçÕo do Vicinol Emitério

Costilho Gimenez, que ligo o município de Androdino oo núcleo urbono de
Poronópolis, considerondo-se o retomodo dos obros de povimentoçÕo.

o)

Em quol estógio se encontro otuolmente o obro de povimentoçÕo?

b)

Quoi o quonfidode de metros jó povimenfodos e quol o djstôncio
oindo o ser povimentodo?
c) Quol o doto previsto poro o conclusöo do referido obro?

JUSTITICATIVA

Munícipes procurorom por este signotório buscondo informoções

sobre

o

situoçÕo dos obros de povimenfoçöo do vjcinoJ Emitério CosilJho

Gimenez,que ligo o município de Androdino oo núcleo urbono de Poronópolis,

hojo visto que mesmo opós

o retomodo os obros, os mesmos

continuom

possondo por tronstornos em rozÕo de suo nõo conclusöo.
Vislumbro-se que o referido estrodo é um dos principois ocessos

dos morodores do núcleo urbono de Poronópolis oo município de Androdino,
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cerfo de que

o

nÕo conclusöo

do obro de

povimentoçÕo prejudico o

tronsporte dos mesmos.

Assim, cobendo
AdministroçÕo Municipol,

oo

vereodor exercer

é que o vereodor

o

fiscolizoçÕo do

GUILHERME ,MARQUES PUGI¡ESE

pretende buscor informoçöes e esclorecimentos do Poder Executivo o respeito
do ossunto.

Do exposto, o vereodor GUILHERME MARQUES PUGIIESE, no uso

de suos otribuiçÕes legois, REQUER, com fundomento no ort. I 42, S 3o, X, do
Regimento lnterno, sejo oficiodo ò Suo Excelêncio Sr. Prefeifo Municipol de
Androdino, poro que informe o este Legislotivo, otrovés dos setores
competentes do AdministroçÕo Municipol, lnformor o situoçÕo dos obros de
povimentoçõo do Vicinol Emitério Costilho Gimenez, que ligo o município de
Andrqdino oo núcleo urbono de Poronópolis, considerondo-se o retomodo dos
obros de povimentoçöo.
Solo dos Sessöes
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos"
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